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 2022 ربيعدارة بخصوص طلبات تسجيل التدريب الصناعي في فصل ات اإلقرار

 طالب برامج الساعات المعتمدة جميع 

 

الجدول التالي يعرض قرارات إدارة الساعات المعتمدة على طلبات تسجيل  

. بالنسبة للطالب الذين تم الموافقة على  2022ربيع  التدريب الصناعي لفصل  

 طلباتهم، برجاء اتباع الخطوات اآلتية: 

  مراجعة الجدول الدراسي والتأكد من ظهور التدريب الصناعي في الجدول  (1

 . في نهاية األسبوع الرابع

التدريب الصناعي في البرنامج التخصصي للحصول  التواصل مع منسق   (2

 على الموافقة األكاديمية على مكان التدريب.

، يمكن الحضور  سيتوجهون لمكتب إدارة الساعات المعتمدة بالنسبة للطالب الذين  

خالل الفترة    ظهرا    2:30صباحا وحتى    9:30ة  من الساع(  مدمح  عال  .)أمكتب  لل

 . 2022مارس  13األحد   وحتى 2022مارس  9من األربعاء 

 القرار  ج البـرنام  االسم الــكــود  م

  ابراهيم مدحت ابراهيم  1180225  .1
   1تسجيل التدريب الصناع   CEM مصطفى   الدسوق 

 التوجه لمكتب إدارة الساعات المعتمدة  CCEC احمد اسامه محمد جالل السيد  1170504  .2

 2تسجيل التدريب الصناع   CCEC احمد شمس الدين محمد محمد   1124313  .3

 التوجه لمكتب إدارة الساعات المعتمدة  CCEC رعبد القاداحمد طارق محمد  1170472  .4

 2تسجيل التدريب الصناع   STE احمد محمد طه محمد حسن 1170206  .5

  احمد   1180233  .6
   1تسجيل التدريب الصناع   CEM عبد هللا عبد العال  هانى

 2تسجيل التدريب الصناع   CCEC محمود طه يوسف حسن أدهم 1170115  .7

 التوجه لمكتب إدارة الساعات المعتمدة  CCEC محمد السيد  حمدي يح  اسامه  1170141  .8

 2التدريب الصناع  تسجيل  CCEC امل محمود محمد احمد  4180304  .9

 التوجه لمكتب إدارة الساعات المعتمدة  EEE سيد  فتح  انحى احمد  1180024  .10

 2تسجيل التدريب الصناع   CCEC محمد لبيب عامر عبد هللا لؤيبسنت  1170507  .11

 2تسجيل التدريب الصناع   CCEE تحيه عزت عوض فرج  1170242  .12

   1تسجيل التدريب الصناع   CEM عوض  عبد الناص تف  وائل  4180277  .13

فجورج  4180294  .14  التوجه لمكتب إدارة الساعات المعتمدة  AEM ظريف سليمان أشر

ى  1170347  .15  2التدريب الصناع  تسجيل  CCEC الهالل  حبيبه محمود عبد ربه حسي 

فحسام  1170426  .16 ي أشر    1تسجيل التدريب الصناع   CEM معبد السال  صبى

 التوجه لمكتب إدارة الساعات المعتمدة  CCEC دانيال باسم فؤاد اسكندر  1170524  .17

يال  1170043  .18  التوجه لمكتب إدارة الساعات المعتمدة  CCEC دانيال حسام رزق غبى
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 2تسجيل التدريب الصناع   AET نعبد الرحمدنيا عالء الدين شفيق  1170516  .19

يرنا وليد  1180237  .20  2تسجيل التدريب الصناع   AET عبد الرحمن  األباصب 

 التوجه لمكتب إدارة الساعات المعتمدة  CCEC صادق محمد د عبد الحمي زياد  1168384  .21

   1ناع  تسجيل التدريب الص  CEM زياد محمد احمد احمد موس  1180051  .22

   1تسجيل التدريب الصناع   CEM سعد الدين محمد سعد محمد  1180128  .23

وق محمد  1170110  .24  2تسجيل التدريب الصناع   CCEC عبده عل  رشديشر

 2تسجيل التدريب الصناع   CCEC طه الفف   نيازيطارق  4180307  .25

 التوجه لمكتب إدارة الساعات المعتمدة  CEM عاصم خالد محمد ابو العال خليل 1180397  .26

   1تسجيل التدريب الصناع   CEM عبد الرحمن حسن سعد الدين محمد   1180164  .27

 التوجه لمكتب إدارة الساعات المعتمدة  PPCC عبد هللا محسن سعد محمد محمود  1141050  .28

يف  نعبد الرحم 1180124  .29    1تسجيل التدريب الصناع   CEM عمرو يوسف احمد شر

 التوجه لمكتب إدارة الساعات المعتمدة  WEE عالء خالد عبده احمد  1149286  .30

 التوجه لمكتب إدارة الساعات المعتمدة  CCEC الحلفاويعل احمد شاج الدين السيد  1170056  .31

   1سجيل التدريب الصناع  ت AET احمد شفيق معبد المنععمر احمد  1154363  .32

يف جالل  1190039  .33  حفظ الطلب  CCEC د عبد الحميعمر شر

 1تسجيل التدريب الصناع   HEM األنصاريعمر عصام الدين احمد  1190332  .34

 2تسجيل التدريب الصناع   CCEC زعبد العزيعمر محمد جمعه حسن  1170246  .35

   1تسجيل التدريب الصناع   CEM وجيه د عبد المجي عمر محمد  1180066  .36

ف الدين 1180150  .37  حفظ الطلب  AEM عمر محمد عل حسن شر

 حفظ الطلب  AEM عمر ممدوح محمد عل سيد  1165196  .38

 لمكتب إدارة الساعات المعتمدة التوجه   STE مخلوف  د عبد الجوا عمرو مصطفى أحمد  1180569  .39

 2تسجيل التدريب الصناع   CCEE عزت عوض فرج فاطمة 1170254  .40

 حفظ الطلب  CCEE كريم محمد احمد شحاته الدماط  4180299  .41

   1تسجيل التدريب الصناع   CCEC كريم مصطفى محمد صالح سالم 1180350  .42

 2تسجيل التدريب الصناع   CCEC ليل مصطفى فاروق محمود محمد هالل  1170020  .43

 2تسجيل التدريب الصناع   CCEC ماريز حسنى فيكتور حسنى  1163132  .44

يف كمال عياد 1170410  .45    1تسجيل التدريب الصناع   CEM مانويل شر

 حفظ الطلب  HEM محمد  معبد المنعمحمد احمد  1170232  .46

ى  1180218  .47  حفظ الطلب  AEM ابو سنه  عرانى  محمد جمال الدين حسي 

   1تسجيل التدريب الصناع   CEM حسن سليمان  سام  محمد  1161005  .48

 2تسجيل التدريب الصناع   AEM محمود محمد محمود محمد ابراهيم 1165394  .49

 2تسجيل التدريب الصناع   CCEC مرام محمد حسنى غريب  1170533  .50

 2تسجيل التدريب الصناع   CCEE ال محمد عبد الرحمنمروان ايهاب كم 1170057  .51

 2تسجيل التدريب الصناع   AET مريم عماد سمب  صالح  1170116  .52

 2تسجيل التدريب الصناع   CCEC مريم محمد اسامه عل حسنى الخشاب  1170470  .53

ى سعد محمد  1170258  .54  2تسجيل التدريب الصناع   CCEC مريم محمد امي 

   1تسجيل التدريب الصناع   STE مصطفى حسام الدين محمد ابراهيم 1180127  .55

  ممدوح  1170381  .56
 حفظ الطلب  EEE ب عبد الوهامحمد ممدوح  هانى

 حفظ الطلب  CEM حسن قعبد الخال منة هللا طارق محمد  1180573  .57
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 القرار  ج البـرنام  االسم الــكــود  م

 2تسجيل التدريب الصناع   CCEC دعبد الحميمهاب حسن احمد محمد  1170281  .58

 2تسجيل التدريب الصناع   CEM مصيلح   معبد الحليمحمد  فتح  مهند   11517236  .59

   1تسجيل التدريب الصناع   CEM الغرباويحسن محمد   عبد هللامؤمن  1180205  .60

 التوجه لمكتب إدارة الساعات المعتمدة  CCEC مينا ماهر ميخائيل شكر هللا  1170447  .61

 2تسجيل التدريب الصناع   CCEC مصطفى حسن   مجدينادين محمد  1170453  .62

 حفظ الطلب  CCEE بدويهدى احمد مصطفى محمد  1170342  .63
 

 

 

 

 خالص األمنيات بالتوفيق مع 


